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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαρία Μπαχού
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1658
e-mail: m.bachou@ypes.gr

Αθήνα, 22/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 55083

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών
Προμήθεια δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μονάδων για την
κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. ως συνημμένο
παράρτημα επί ποινή αποκλεισμού όσον αφορά στις τεχνικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής
€9.435,00
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 3120102001

4% (τέσσερα τοις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
 αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
 αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
 πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ,
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
 στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :
Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
Για συμβάσεις από 2.501  απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών
ευρώ και πάνω
του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (Σε περίπτωση
αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016).
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Μαρίας Μπαχού
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 136 1658
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ)
στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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Παράρτημα Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
• Να είναι ενεργειακής κλάσης Α+, επιθυμητή η Α++ στη λειτουργία ψύξης και
τουλάχιστον Α στη λειτουργία θέρμανσης.
• Να έχει ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση από 11.500 Btu/h μέχρι 13.500
Btu/h αντίστοιχα.
• Να έχει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων μονάδων DC INVERTER για
εξοικονόμηση ενέργειας.
• Η εσωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 40 dB (A) στην υψηλή
ταχύτητα και μικρότερη από 25dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας.
• Η εξωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 48 dB(A).
• Να έχει ψυκτικό υγρό R32.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΑΜΕΣΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
• Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με
αντισκωριακή προστασία και να έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας:
στην ψύξη -10 °C έως 48 °C, στη θέρμανση -10°C έως 24 °C.
• Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά
τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της
θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection).
• Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
• Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
• Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
• Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, ηλεκτροστατικό φίλτρο
για τη σκόνη κ.ο.κ.).
• Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
• Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και
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τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή.
• Δωρεάν τοποθέτηση.
• Δωρεάν αποξήλωση των παλαιών μηχανημάτων και ανακύκλωση αυτών με έγγραφη
απόδειξη.
• Δωρεάν εγκατάσταση κλιματιστικού με προσθήκη ως δέκα (10) μέτρα σωλήνα.
• Δωρεάν πλήρωση ψυκτικού υγρού.
• Άμεση δωρεάν τοποθέτηση από την υπογραφή της σύμβασης και για τους επόμενους
12 μήνες
• Κατασκευή και τοποθέτηση χωρίς επιβάρυνση ειδικών μεταλλικών βάσεων για τις
εξωτερικές μονάδες, όταν κριθεί απαραίτητο.
• Τοποθέτηση μόνο από πιστοποιημένους αδειούχους ψυκτικούς.
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